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 Parochie Heilige Willibrordus 
Deken Holtkampstraat 9 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Telefoon parochiecentrum: 0113-351264 
Nieuwe website: www.rksheerenhoek.nl 
e-mail parochiecentrum: info@rksheerenhoek.nl 
E-mail secretariaat : rksheerenhoek@zeelandnet.nl  

                                                                                                                     wekelijkse bijlage 

bank:Rabobank: 1285.96538 
ING-bank :  286578                             

 
 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 21 augustus: (H. Pius X, paus) 
19.00 uur: dienst van woord en communie  met medewerking 

van de liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en 
Corrie * ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge * 
L. Grimminck-Adriana de Jonge, schoondochters Catharina 
en Agnes en zoon Jo * Wilhelmina Corstiaanse * Aalbrecht 
van den Dries-Jobina de Jonge en ov. fam.   

 
Zondag 22 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Con Amore. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 

 Schema en opbrengsten extra collectes in augustus 

 15 augustus: extra collecte voor onderhoud Mariakapel: € 75,24 

 21/22 augustus:  Caritas-collecte voor eigen parochie 

 29 augustus MIVA-collecte 
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 Koos Koens-Voet * Magdalena Vermue * Mari Franse * 
Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna  Pieterse * Louise van Eijkeren, ov. ouders en fam. 
* Jaap Vermue * Aalbrecht Remijn-Johanna Boonman en 
ov. kinderen * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Zaterdag 28 augustus:  
19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans; samenzang. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  

Jobina van den Dries * Cornelis de Jonge * Jobina Vette en 
ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Jan Schrieks * Maria Boonman 
en ov. fam. * Jrgt. Dymphna Rijk-Lodiers , Adriaan Rijk en 
zoon Rinus * ov. ouders Paree-Martens, Jan en Toos * Job 
Rijk en Mientje Huige. 

 
Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 
pastoraal werker Wiel Hacking; zang van het dameskoor. 
Misintenties: 

Joke Capello * C. Rijk-Driedijk * Adriaan Goense-Elena Ars 
en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen 
* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten 
zielen * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * ov. ouders 
van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge * Leny de Winter-Vermuë * Jrgt. Karen Martens * 
Piet Martens. 
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Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 24 augustus a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis. Houdt u rekening met de 
vakantieperiode en mogelijk afwijkende tijden van vieringen.. 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  augustus:  Maria van Aert-
Vos, Blikhoek 3, 4453 BH ’s-Heerenhoek. Tel. 0113-351539. 

 Extra collecte t.b.v. de Caritas. 
De extra-collecte van dit weekend is bestemd voor de Caritas en 
wordt gebruikt voor “de noden in eigen parochie” .  
De Caritas houdt zich bezig met diaconie. De letterlijke betekenis 
van diaconie is het zich dienstbaar opstellen of  hulp bieden aan 
allen die dit nodig hebben. 
Dat in de loop van de tijd de aard van de ondersteuning die door de 
Caritas wordt geboden, is gewijzigd, hoeft geen betoog. De 
kerngedachte om mensen te helpen blijft echter overeind. 
Een voorbeeld van een verandering in onze taak, is de kerkradio. 
Recent heeft de Caritas ’s-Heerenhoek in samenwerking met het 
Parochiebestuur, geïnvesteerd in een nieuwe kerkradio.  
Gezamenlijk trekken we hierin op, zodat  het voor iedereen mogelijk 
én betaalbaar blijft naar de vieringen vanuit onze kerk te luisteren 
indien ze om welke reden dan ook niet in staat zijn om hier aanwezig 
te  zijn.  
Vanaf uw vakantieadres aan de andere kant van de wereld of bij u 
thuis zijn de kerkdiensten via de website van onze parochie 
(www.rksheerenhoek.nl) te beluisteren, maar ook als u niet beschikt 
over een internet aansluiting of computer is het mogelijk om naar de 
vieringen te luisteren. Via de Caritas wordt dan een ontvanger bij u 
thuis geplaatst.  
De jaarlijkse abonnementskosten zijn door de nieuwe kerkradio voor 
de Caritas (én voor de luisteraar) flink lager, zodat deze middelen  
gebruikt kunnen worden om andere doelen te steunen. 
De investering in de nieuwe kerkradio wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij uw bijdrage 

http://www.rksheerenhoek.nl/
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Wilt u meer weten over de kerkradio dan kunt u contact opnemen 
met Rinus de Jonge. 
Namens de Caritas 's Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 

 

 Open Monumentendag 2010: weekend 11/12 
september;  ook dit jaar zullen wij als parochie 
meewerken aan deze beide dagen via openstelling 
van onze kerk tussen 13- 17 uur.  Onze kerk 
(bouwjaar 1874) voldoet volledig aan het beeld dat 
die eeuw ontstaat: vele neogotische kerken 
werden toen gebouwd. Helaas vielen de afgelopen 

jaren ook vele ten prooi aan de 
slopershamer…. 

 Als bijzondere activiteit willen we 
dit jaar aandacht schenken aan het 
sacrament der zieken. Via een 
themahoek proberen we meer 
informatie over de ziekenzalving te 
geven aan belangstellenden.  We 
zijn hiervoor op zoek naar 
voorwerpen, die tijdens dit 
sacrament gebruikt werden. Heeft 
u bijvoorbeeld een lampetkan of 

compleet set (behorend bij een wastafel) laat het even 
weten. Wij willen graag deze spullen lenen voor dat 
weekend om de tentoonstelling verder aan te kleden. Bij 
voorbaat dank. Openstelling kerk: tijdens de Open 
Monumentendagen 11-12 september zal onze kerk geopend 
zijn voor belangstellenden. Heeft u interesse om als gids een 
of meer uren aanwezig te zijn tijdens een van beide dagen 
(tussen 13-17 uur) neem dan gerust contact op met het 
secretariaat: 0113-352067 (privé). 


